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Emenda Constitucional #308   O negrito cortado indica o idioma eliminado  
 Negrito ressaltado indica  
 Idioma adicionado 
 

 
OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES 
Emenda da Obrigação de Instalação dos Administradores para encurtá-lo e 
refletir os compromissos de eliminar o racismo anti-Pretos e estrutural e para 
uma liderança ética. 

“Eu, (nome) _________________________, aceito a minha responsabilidade 
como um administrador eleito do Sindicato Internacional dos Empregados de Serviço e 
eu prometo que eu irei fielmente observar a Constituição e Estatutos da SEIU. Eu irei 
trabalhar incansavelmente para unir a classe trabalhadora, para alcançar a visão 
dos nossos associados para uma sociedade justa. Eu cuidadosamente li e 
assinei a Obrigação de Instalação dos Administradores e eu pelo presente 
empenho de cumprir-la”.  
 
Obrigação de Instalação dos Administradores: 
 

Eu aceito a minha responsabilidade como um administrador eleito do Sindicato 
Internacional dos Empregados de Serviço e eu prometo que eu irei fielmente observar 
a Constituição e Estatutos do Sindicato Internacional dos Empregados de Serviço. 
 

“Eu prometo que eu irei fornecer liderança ética e responsável, representar os 
nossos associados e organizar os novos trabalhadores para construir o poder para 
ganhar para todos. 

 
“Eu prometo fazer que o fosso crescente entre os ricos e todos os outros o 

problema do nosso tempo, para inspirar e apoiar os trabalhadores, os quais estão 
prontos para tomar acções coletivas para aumentar salários e criar empregos de 
sustentação da família, para eleger líderes politicos no lado dos 99% e responsabilizá-los 
quando eles apoiam políticas que beneficiam os 1%. 

   
“Eu concordo defender os princípios do sindicalismo. 
 
"Eu não irei conscientemente prejudicar um associado ou ver um associado ser 

prejudicado se está no poder de impedir isso. 
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“Eu prometo exercer liderança baseado nos padrões da SEIU de: 
 
• Unidade de propósito comum; 

• Abertura a perguntas e disponibilidade de apreender; 

• Agir com a coragem das nossas convicções; 

• Trabalhar conjuntamente com responsabilidade; e 

• Compromisso à inclusão. 

“Eu acredito e vou lutar pela visão da SEIU de uma sociedade justa aonde os 
trabalhadores são valorizados e pessoas respeitadas, aonde todas as famílias e 
comunidades prosperam e aonde nós deixamos um mundo melhor e mais igual a gerações 
que virão. "  

 
Eu irei trabalhar para desmantelar o racismo anti-Pretos estrutural como 

parte dos meus compromissos de liderança, os quais são necessários para 
construir uma economia justa e equitativa para os nossos associados, as 
famílias deles e comunidades e para todas as pessoas trabalhadoras. Nós só 
podemos alcançar justiça econômica para a classe trabalhadora quando nós 
alcançarmos igualdade e justiça para todos.   

 
Eu me comprometo ao mais alto nível de comportamento ético no exercíçio 

das decisões de liderança a favor dos nossos associados. 
  
 
Eu pelo presente certifico que eu li e assinei a Obrigação de Instalação dos 

Administradores e eu pelo presente empenho de cumprir-la.  
  
 
Assinatura do Administrador: _________________________________ 

 


